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JUTTU: JP-Kunnallissanomat 16.9.2010, sivu 15
Kökkätyöllä, pala kerrallaan...
Kiuaskallion ulkoilualue kehitettävissä ilman suuria investointeja
Jalasjärven kunnanhallitus merkitsi maanantaina tiedokseen liikuntaneuvoja Tuomas Annalan
laatiman Kiuaskallion urheilu- ja ulkoilualueen kehittämissuunnitelman.
Kunta sai suunnitelman laatimiseen Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveriltä manner-Suomen
maaseudun kehittämiseen suunnattua rahoitusta. Kunta palkkasi tähän määräaikaiseen puoli vuotta
kestäneeseen projektiin jalasjärveläisen Annalan.
26-vuotias Annala valmistui Kuortaneelta liikuntaneuvojaksi ja suorittaa jatko-opintoja Heinolassa
Vierumäen Urheiluopistolla valmistuakseen vuoden lopulla liikunnanohjaajaksi.
- Keskeytin opintoni siellä tämän projektin ajaksi. Sain tästä suunnitelman laatimisesta monta
kärpästä yhdellä iskulla. Sain aiheesta opintonäytteen, sain hyvää työkokemusta ja se kelpasi myös
työharjoittelujaksona opintojani ajatellen, luettelee Tuomas.
- Projekti lykkäsi opintojani puolella vuodella, mutta toisaalta samalla palveli sitä.
Mielipiteet kattavasti
Kehittämissuunnitelmaa laatiessaan Tuomas Annala lähti liikkeelle siitä, että kaikki Kiuaskallion
urheilu- ja ulkoilualueen käyttäjäosapuolet saavat tavoitteensa, toivomuksensa ja mielipiteet
kuuluviin. Hän otti huomioon paitsi itse Kiuaskallion ulkoilualuetta koskevat kehittämisajatukset,
myös lähialueen liikunta- ja kuntoilutarpeet sekä pienharrastusryhmät.
Parannusehdotuksia hän pyysi niin seuroilta kuin yksittäisiltä harrastajiltaan. Niitä käsiteltiin
muodostetuissa työpajoissa ja niiden pohjalta järjestettiin tilaisuuksia, joissa etsittiin keinoja
parannusehdotusten toteutumiseksi.
Projektin aikana tuli esiin parannusehdotuksia, joista osa on sittemmin jo toteutunutkin ja osa on
toteutettavissa varsin pieniäkin toimenpitein, tai jopa kökkätyöllä, ilman isoja investointeja.
Vaativammat kehittämis- ja parantamiskohteet edellyttävät toteutuakseen euroja, mutta osaan on
myös mahdollista hakea rahoitusta muun muassa valtion avustuksista.
Avustusta, talkoota tai molempia
Kehittämissuunnitelmassaan Annala tarjoaa vaihtoehtoja parannussuunnitelmien
jatkotoimenpiteiksi,
- Osa parannuksista voidaan tehdä täysin talkoovoimin ja ne hoituvat aktiivisen porukan toimesta
helposti. Ne työt, jotka eivät vaadi rahallisia toimenpiteitä, voidaan suorittaa ensimmäisenä, tai
silloin kun se on ajallisesti tärkeää. Mahdollisesti osaan voitaisiin tarvita esimerkiksi kunnalta
rahallista avustusta tarvikkeisiin, mutta työ tehtäisiin omatoimisesti talkoilla.
Valtiolta rahoitusta haettavana kohteena Annala mainitsee esimerkkinä salibandylaidat, jotka
palvelisivat urheiluseuran tarpeiden lisäksi koululaitosta.

Jukka Rannila, 30.9.2010

2/3

- Saatavilla olevia avustuksia voi hyödyntää muidenkin kohteiden osalta, mutta silloin tulee
selvittää, mitä ja mihin avustuksia kulloinkin on mahdollisuus saada.
- Ensimmäisenä isompana parannuskohteena voisi olla Kiuaskallion rinteen laajentaminen
hyödyntämällä edessä olevat kolmostien parannustyöt ja siitä siirrettävissä oleva jätemaa.
-so(-so- tarkoittaa toimittajaa Seppo Ojennus)

20.9.2010 mainittu nimimerkin ”Suunnittelukukkanen” mielipidekirjoitus, sivulla 4
Vai tarvitsi Kiuaskallion suunnitteluun palkata puoleksi vuodeksi henkilö, varmaan toki pätevä,
siihen en puutu.
Olisin voinut toki vaikka itse ottaa puolen vuoden palkan, minuutin miettimisellä tulee jo seuraavat
asiat mieleen.
Urheiluhallin kuntosalin nykyaikaistaminen/laajennus, urheilukentälle
yleisurheilijoille/jalkapalloilijoille sateensuojat/vaihtopenkit ja myös ne salibandylaidat.
Näistäkin varmaan jo olisi ainakin osan saanut niillä suunnitteluun varatuilla rahoilla.
Suunnittelukukkanen
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Helppo haukkua työstä, toisen tietämättä?
16.9. oli juttu Kiuaskallion kehittämissuunnitelmasta. 20.9. oli nimimerkin ”Suunnittelukukkanen”
kirjoitus, jossa suunnitelmaa arvosteltiin. 21.9. kävin suunnitelman esittelytilaisuudessa.
On murheellista, jos nimimerkillä haukumme hanketta, jolla on saatu osin/kokonaan kunnan
talouden ulkopuolista rahaa.
Nimimerkki ”Suunnittelukukkanen” ei tiedä, mitä asioiden selvittäminen oikeasti on.
Otan esimerkiksi itse tekemäni selvityksen ”Nuorisoasumisen mahdollisuuksista Seinänaapurien
alueella”, jonka tein 7.8.1999-28.4.2000. Olin yhteydessä 53 henkilöön (tapaaminen, haastattelu,
puhelinsoitto), osasta useammankin kerran. Tein erillisen puhelinhaastattelun 38 henkilölle. Kävin
useammassa tilaisuudessa (Seinäjoki, Vaasa, Kurikka, Ilmajoki) esittelemässä nuorisoasumista.
Hämeenlinnassa ja Oulussa tutustuin nuorisoasumiseen.

Jukka Rannila, 30.9.2010

3/3

Selvitykseni tein opintojen ohella lähes ilmaiseksi palvellakseni poliittisien nuorisojärjestöjen
Pohjanmaan/Etelä-Pohjanmaan piirijärjestöjä. Demokratia vaati uhrinsa.
Loppuraportista ei koskaan selviä todellisen työn määrä, koska yksi tapaaminen tai tilaisuus voi olla
päivän tai kahden työ järjestelyiden, lisäselvityksien, kirjallisten töiden yms. seurauksena. Lisäksi
hallinnolliset järjestelmät vaativat monesti lisätyötä.
Yksi (kunnan) työntekijä ei voi selvittää yhtä asiaa puolta vuotta, joten yhden henkilön selvityksiä
välillä tehdään, jotta saadaan tilannekatsaus/suosituslista kovalle työlle: eli lapiota, kaivinkonetta,
työväkeä, jne. jonnekin.
Ongelma selvityksissä on, että harvoin ns. päättäjät tai mielipidevaikuttajat muuttavat mielipidettä,
koska ns. koulutettukin henkilö hyväksyy monesti vain tietoa vahvistamaan ennakkokäsityksiä.
Selvityshenkilö tekee suuren määrän ajattelutyötä, ja katsoo asiaa monelta kannalta, mutta
loppuraporttiin kaiken tiivistäminen on vaikeaa. Sitten ns. päättäjät noukkivat selvityksen
loppuraportista vain omaa kantaa vahvistavia kohtia.
Selvityksien suosituksia harvoin noudatetaan, tai selvitys mitätöidään päätöksenteossa. Itse tein
9.10.2009 nuorisoasuntoselvityksen jälkiarvioinnin, ja harvaa suositusta noudatettiin. Näin löytyy
aina henkilö, joka valittaa selvityksen pölyttyvän hyllyllä.
Ongelma ei ole selvityksien laatu, vaan henkilöt, jotka tietävät kaiken kaikesta muita paremmin.
Jukka Rannila
kuntalainen

